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 اختالف  بی سابقه اعضای پیمان 
آتالنتیک شمالی 

حمله به ناتو از لندن 
منازعات شکل گرفته در نشست اخیر لندن به 
اندازه ای عمیق بود که موضوع افزایش هزینه های 
جمعی ناتو، عمال به حاشــیه رانده شد. »ینس 
اســتولتنبرگ«، دبیــرکل ناتو طی ســال ها و 
خصوصا ماه هــای اخیر، تالش زیــادی کرد تا 
»منازعات پنهانی ناتو« وارد »فاز آشکار« نشود؛ 
اما نشســت اخیر ســران ناتو در لندن، تمامی 
تالش های وی را بی ثمر ســاخته است. نشست 
لندن نه تنها بــه نماد همگرایی اعضــای ناتو و 
عبور مالیــم و حداقل ظاهــری اعضای پیمان 
آتالنتیک از اختالفات موجود تبدیل نشد، بلکه 
به آوردگاهی برای آغــاز منازعه ای تازه در میان 
آتالنتیکی ها مبدل شــد. حضور ترامپ در راس 
معادالت سیاسی و اجرایی ایاالت متحده، مولد 
بحران های مســتمری در درون ناتو بوده است. 
برخی تحلیلگران معتقدند که ترامپ نسبت به 
کلیت »آتالنتیسیسم« پایبند است. اگرچه  پس 
از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان  جنگ 
سرد، برخی بازیگران اروپایی سعی کردند سازمان 
همکاری های اروپا را جایگزین ناتو کرده و از این 
طریق نقش آفرینی واشــنگتن در حفظ امنیت 
اروپا را کمرنگ کنند؛ اما در طول سال های پس 
از فروپاشی کمونیسم،  مقامات آمریکایی سعی 
کردند امنیت اروپا را در ذیل ساختار ناتو تعریف 
کرده و به مثابه متغیری وابسته به خود قلمداد 
کنند. رفتار سیاستمدارانی مانند آنگال مرکل، 
صدر اعظم آلمان و بوریس جانســون، نخست 
وزیر انگلیس نیز در تســریع این روند از ســوی 
مقامات آمریکایی نقش بســزایی داشته اند. دو 
حزب ســنتی آلمان، یعنی دموکرات مسیحی 
و سوسیال دموکرات، به شــدت طرفدار حفظ 
وابستگی امنیتی برلین و دیگر بازیگران اروپایی 
به واشنگتن هستند. چنین قاعده ای در خصوص 
انگلیس که خود را متحد ســنتی کاخ سفید در 
نظام بین الملل می داند به مراتب پررنگ تر است. 
نشست اخیر ناتو در لندن، از یک سو فرصتی 
برای بازگویی خواســته ایاالت متحده از دیگر 
اعضای این پیمان، برای افزایش بودجه نظامی 
کشــورها )به میزان 2 درصد تولیــد ناخالص 
داخلی اعضا( در ناتو بوده اســت. این خواسته، 
طی هفته های منتهی به برگزاری نشست اخیر 
در لندن، از ســوی مایک پامپئو و دیگر مقامات 

آمریکایی نیز تکرار شده است.

 با این حال، منازعات شکل گرفته در نشست 
اخیر لندن بــه اندازه ای عمیق بــود که موضوع 
افزایش هزینه های جمعی ناتو، عمال به حاشیه 
رانده شد. اظهارات امانوئل ماکرون، رئیس جمهور 
فرانســه در خصوص »مرگ مغــزی ناتو« مولد 
منازعــات درون آتالنتیکی شــدیدی در میان 
اعضای این پیمان بوده اســت. دونالد ترامپ در 
جریان نشست اخیر ناتو، نتوانست عصبانیت خود 
را از سخنان ماکرون در انتقاد از یکجانبه گرایی 
ایاالت متحده پنهان کند. رئیس جمهور آمریکا در 
این خصوص عنوان کرد: »اظهارات رئیس جمهور 
فرانسه در خصوص ناتو بسیار زننده بود. او به همه 
اعضای ناتو توهین کرده است. هیچکس بیشتر از 
فرانســه به ناتو نیازمند نیست و این مساله کمی 
برایم تعجب آور اســت.« طی هفته های گذشته 
منازعات پایدار و مزمنی میــان اعضای اروپایی 
ناتو، بر سر اظهارات ماکرون صورت گرفت. سران 
کشورهایی مانند آلمان، لهستان و ترکیه، مواضع 
ماکرون را محکوم کرده و بر »آتالنتیک گرایی« به 
مثابه خط مشی امنیتی کالن اروپا تاکید کردند. 
حتی کار به جایی رسید که رجب طیب اردوغان 
در واکنش به ماکرون گفت که مکرون، خود دچار 
مرگ مغزی شده اســت. آنچه مسلم است اینکه 
ناتو در آینده ای نزدیــک، هم در بعد »تئوریک« 
و هم در بعد »عملیاتی« بیش از پیش از ســوی 
استراتژیســت های حوزه امنیــت بین الملل به 
چالش کشیده می شود. در این میان، تالش سران 
ناتو، از جمله ینس استولتنبرگ، دبیر کل نروژی 
آن برای کتمان و فراتر از آن، و مدیریت ســطح 
تنش های داخلی در میان اعضای ناتو بی نتیجه 
مانده و خواهد ماند. نباید فراموش کرد که حضور 
دونالد ترامپ در راس معادالت سیاسی و اجرایی 
ایاالت متحده آمریکا نیز »اصل پیوســتگی« و 
»همگرایی« در میان اعضــای پیمان آتالنتیک 

شمالی را هدف قرار داده است. 

جهاننما

فرشاد گلزاری

 تنش میان ایاالت متحده و چین وارد 
ابعاد تازه ای شده است؛ اما نکته مهم فقط 
رونماِی نزاع میــان این دو غول نظامی 
و اقتصادی نیست، بلکه وضعیت برای 
چین بسیار خطرناک تر از آنچه است که 
بتوانید درک کنید. واقعیت این است که 
نوِک هرِم ساختار کلی ایاالت متحده که 
مشغول سیاست گذاری است، چین را از 
سال ها پیش در دستور کار خود قرار داده 
و تمام فکر و ذکر ارکان و پایه های ایاالت 
متحده )اعم از وزارت خزانه داری، سیا، 
وزارت خارجه، وزارت دفاع( را به هدف 
قرار دادن »اژدهای ســرخ« معطوف 
کرده اســت. این روند متعلق به زماِن 
فعلی نیســت بلکه این یک استراتژِی 
کالن به حســاب می آید که درون آن 
راهبردهای ُخرد قرار دارد و هر کدام از 
آنها )اعم از سیاسی، اقتصادی، نظامی 
و امنیتی( در زمان مقرر فعال می شود. 
اگر به استراتژی های امنیتی ملی ایاالت 
متحده کــه به صورت ســاالنه تدوین 
و منتشر می شــود رجوع کنیم، بدون 
تردید می فهمیم که تقابل واشنگتن با 
پکن عمق و بستر گسترده ای دارد که 
به صورت علنی از سال 2015 علنی تر 
از هر زمان دیگر مشــاهده می شــود؛ 

به گونه ای که در استراتژی های امنیتی 
ملی ایاالت متحده در سال 2015 رسماً 
اعالم می کند که آمریــکا در حال نقل 
مکان استراتژیک به شرق آسیا است.           
هــدف این اسباب کشــی عالوه بر 
مسائل نظامی و اشراف بر دریای چین، 
در وهله اول مقابله با غــول اقتصادی 
چین و پس از آن حمایــت از متحدان 
آمریــکا )کره جنوبی، ژاپــن و تایوان( 
است اما مساله اینجاست که چرا زمان 
اوباما شاهد این تقابل در چنین ابعادی 
نبودیم؟ کاماًل واضح است که پاسخ این 
سوال در سیاست های دولت ترامپ به 
عنوان قوه مجریه نهفته است و در ابتدا 
باید آن را به صورت گذرا مورد واکاوی 
قرار داد. آنچه از کارنامه حدوداً چهارساله 
ترامپ و دولتش بر می آید، قرار گرفتن 
اقتصاد در دستور کار تمام ارکان و نفرات 
کابینه او بوده است. این موضوع اگرچه به 
خاستگاه ترامپ در پرونده های مختلف 
تجاری مربوط اســت؛ اما اینکه چگونه 
ساز و کارِ مقابله و ضربه زدن به چین در 
این محور اجرایی شود موضوع دیگری 
اســت. به یاد داریم که جنگ تعرفه ای 
میان دو کشــور به اوج خود رسید و در 
این میان آمریکا با دست برتر رسانه اِی 
خود بازی را به گونــه ای پیش برد که 
افکار عمومی را به نفع خود مهندسی و 
همراه کند. در مقابل پکن هم تعرفه های 
گمرگی عجیب و غریب در ازای کاالهای 

آمریکا وضــع کرد و ایــن دقیقاً همان 
نقطه ای بــود که بورس و بســیاری از 
مولفه های دیگر تحت تاثیر نزاع دو قطب 

اقتصادی قرار گرفتند. 
هنگ کنگ را به آتش می کشیم!  

بــدون تردیــد جنــگ تعرفه ای 
ترامپ برای آمریکا ضررهایی در پیش 
داشــت و هیچکس نمی توانــد آن را 
انکار کند؛ اما موضوع از آنجــا وارد فاز 
جدید می شود که دو سناریوی امنیتی 
بــا درون مایه  امنیتی خلق می شــود. 
باید متوجه بود که ســاختار سیاسی، 
امنیتی و اقتصادی ایاالت متحده بیش 
از هر کشــور دیگر به هم تنیده شــده 
است و همین موضوع باعث می شود تا 
راهبردهای اجرایی چند ضلعی شود. 
اینکه می بینیم ترامپ از یک سمت تا 
باالترین نقطه، چیــن را درگیر جنگ 
تعرفه ای می کند و یکباره خیابان های 
هنگ کنگ مملو از معترضان می شود، 
دقیقاً نشــان می دهد که مدل اجرای 
ســناریوی ایاالت متحــده علیه پکن 
فقط اقتصادی نیســت. شلوغی ها در 
هنگ کنگ اگرچه به دلیل پیشــنهاد 
»الیحه اســترداد متهمان به چین« 
توسط دولت هنگ کنگ شروع شد اما 
شک نکنید که یک طرف این اعتراض ها 
سازمان سیا نشسته است. زمانی که این 
الیحه پیشنهاد شــد تمام شهروندان 
هنگ کنگ این موضوع را به شدت نقد 

کردند و شد آنچه که تا به امروز می بینید.  
اضافه شدن خشونت به این فضا باعث 
سرعت بخشیدن به اعتراض ها شد؛ اما 
نکته مهم اینجاســت که آمریکایی ها 
چگونه بازی کردند؟ پاســخ این سوال 
در اهمیــت ژئوپلیتیــِک اقتصــادی 
هنگ کنــگ و ســرمایه گذاری های 
پنهان آمریکا در این منطقه نهفته است. 
اسناد زیادی وجود دارد که هنگ کنگ 
یکی از مناطقی اســت که سازمان سیا 
در آنجا نه تنها ایســتگاه های فرعی و 
اصلی فراوان تاسیس کرده بلکه حجم 
عظیمــی از رصد ســرمایه های چین 
در آنجا صورت می گیــرد و همچنین 
فعالیت های اقتصــادی ایاالت متحده 

)به خصــوص در زمینه طال، جواهرات 
و ســنگ های کم یاب( در این جغرافیا 
انجام می شود. این روند به خوبی نشان 
می دهد که واشنگتن آتِش بزرگی در 
حیاط خلوت پکن روشــن کرده است. 
نکته بسیار مهم اینکه عامل تحریک در 
هنگ کنگ یک موضوع اقتصادی نبود، 
بلکه یک بحث ساختاری و اتفاقاً امنیتی 
بوده است؛ چراکه به نظر می رسد چین به 
دنبال ضربه زدن به منابع و عوامل آمریکا 
در هنگ کنگ و اســترداد آنها به پکن 
بوده که در مقابل ایاالت متحده متوجه 
این موضوع شد، اما بدون هزینه نظامی 
این غائله را به پا کرد که با تفکر اقتصادی 

ترامپ کامالً همخوانی دارد.
سین کیانگ: ریزش از درون!    

سناریوی دوم که پیش تر به آن اشاره 
شد، سین کیانگ است. هر وقت نام این 
منطقه می آید، ناخوداگاه اذهان عمومی 
به سوی تروریسم و فعالیت افراط گرایی 
جهت دهی می شود. واقعیت این است 
که منطقه سین کیانگ که در غرب چین 
مستقر اســت، منطقه ای خودمختار 
به حســاب می آید که »قومیت ایغور« 
در آنجا زیســت می کند. این منطقه با 
1664900 کیلومتر مربع، یک ششم 
خاک چین را به خــود اختصاص داده 
و با روســـیه، مغولستان، قزاقستان، 
قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و 
پاکستان )در جنـوب غربی( همسایه 
اســت و عماًل 5600 کیلومتــر با این 
کشــورها مرز مشــترک دارد. همین 
اطالعات بسیار مختصر نشان می دهد 
که چین تا چه اندازه از اعالم اســتقالل 
این منطقه به مرکزیت اورومچی واهمه 
دارد. یکی از دالیل ترس پکن از استقالل 
این ناحیه بحث فعال بودن جنبش های 
اسالمِی رادیکال مانند حزب التحریر، 
 ،)IMU( جنبش اسالمی ازبکستان
اتحاد جهاد اســالمی)IJU(، جماعت 
تبلیغی)TJ(، نهضت اسالمی ترکستان 
)IMT( در منطقــه آســیای میانه و 
همچنین حضور اعضــاء این جریان ها 
در سین کیانگ اســت؛ به گونه ای که 
بر اســاس آمار گروه بحران بین المللی 
 )International Crisis Group(
در ســال 2014، تعداد افــرادی که از 
آســیای مرکزی به داعش پیوسته اند 
رقمی بالغ بر چهار تا شش هزار نفر بوده 
که اتفاقاً بخشی از آنها را قومیت ایغور 

تشکیل می دهد.

ایــن مولفه هــای ضــد امنیت و 
البته قومی بعالوه ترس از اســتقالل 
سین کیانگ باعث شده تا دولت چین 
شدیدترین اعمال فشارها، سرکوب ها 
و سانسورها را در مورد این منطقه به کار 
بگیرد؛ تا جایی که اگر شما به اورومچی 
)مرکز سین کیانگ( ســفر کنید و در 
خیابان های این شهر قدم بزنید به وضوح 
می بینید که چند هزار دوربین از انواع 
پالک خوان های اتومبیل، دوربین های 
تشخیص چهره، دوربین های حرارتی 
)برای تشــخیص حمل مواد منفجره( 
و غیره در تمام شهر، چهارراه ها و حتی 
کوچه پس کوچه ها راه اندازی شــده و 
روزانه میلیون ها داده را ذخیره و پردازش 
می کنــد. ادامه و اجرای این ســطح از 
سیاست های سلبی، آن هم در زمانی که 
آمریکا کمر به بر هم  ریختن چین بسته 
و عالوه بر جنگ تعرفه ای، هنگ کنگ را 
به این وضعیت انداخته است، به عنوان 
یک نعمت برای ایــاالت متحده معنی 

می شود. 
اینکه الیحه ای در مجلس نمایندگان 
آمریکا بــه تصویب رســید و از دولت 
ترامپ خواست در واکنش به سرکوب 
اویغورهای مسلمان در چین در منطقه 
ســین کیانگ با جدیت بیشتری عمل 
کند، دقیقاً نشان می دهد که آمریکا به 
دنبال ضربه زدن به چین از تمام جهات 
است؛ چراکه چین اعالم کرده اگر الیحه 
حمایت از ایغورها توسط آمریکا به قانون 
تبدیل شــود مذاکرات تجاری با خطر 
جدی روبرو خواهد بود. بنابراین توزیع 
بحران توســط آمریکا در چین را نباید 
معطوف به چند مولفه بســیار ساده و 
گذرا کرد؛ چراکــه پیچیدگی های آن 

مافوق تصور است.

گزارش »توسعه ایرانی« از مخابره پیام های سلبی واشنگتن به پکن

زورآزمایی،ازهنگکنگتاسینکیانگ
اینکه الیحه ای در مجلس 

نمایندگان آمریکا به 
تصویب رسید و از دولت 

ترامپ خواست در واکنش 
به سرکوب اویغورهای 

مسلمان در چین در منطقه 
سین کیانگ با جدیت 

بیشتری عمل کند، دقیقًا 
نشان می دهد که آمریکا به 
دنبال ضربه زدن به چین از 

تمام جهات است

عامل تحریک در 
هنگ کنگ یک موضوع 
اقتصادی نبود، بلکه یک 

بحث ساختاری و اتفاقًا 
امنیتی بوده است؛ چراکه به 

نظر می رسد چین به دنبال 
ضربه زدن به منابع و عوامل 

آمریکا در هنگ کنگ و 
استرداد آنها به پکن بوده 
و در مقابل ایاالت متحده 
متوجه این موضوع شده 

است

رسانه دولتی کره شمالی دیروز )چهارشنبه( تصاویری از اسب سواری مجدد »کیم جونگ اون«  رهبر این کشور منتشر کرده و 
همزمان از اعالمیه حزب حاکم کره شمالی جهت برگزاری نشستی مهم خبر دادند. به نوشته خبرگزاری رویترز تحلیلگران سیاسی، 
نشستن مجدد کیم بر یک اسب سفید و سواری کردن در جنگل های برف گرفته کوه پکتو و همچنین اجالس کم سابقه حزب 
حاکم کره شمالی را نشانه هایی از آماده شدن پیونگ یانگ برای اتخاذ موضعی سخت تر و 
درگیرانه تر توصیف می کنند. رسانه دولتی کره شمالی )ِکی. سی. اِن. اِی( گزارش داد این 
دومین اسب سواری کیم طی دو ماه اخیر در کوه پکتو است و این بار مقام های نظامی ارشد 
پیونگ یانگ نیز وی را همراهی کردند تا »روحیه ملی« را در مردم بدمند. کارشناسان سیاسی 
و تحلیلگران مسائل بین الملل می گویند این اقدام کیم که در روزهای پایانی سال 2019 

انجام شده، شاید پیامی به مقام های آمریکایی برای اتخاذ رویکرد عاقالنه تر باشد .

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای بار دیگر خواستار عقب نشینی کامل رژیم صهیونیستی از بلندی های 
جوالن اشغالی )متعلق به سوریه( شد. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، 91 عضو مجمع عمومی سازمان ملل بامداد چهارشنبه 
به این قطعنامه رای مثبت دادند و در مقابل 65 کشور دیگر رای ممتنع و 9 عضو هم با آن مخالفت کردند. این تصمیم مجمع عمومی 
از رژیم صهیونیستی می خواهد تا بر اساس قطعنامه شورای امنیت از تمامی بخش های 
جوالن خارج شود. مجمع عمومی سازمان ملل همچنین تاکید کرد که رژیم صهیونیستی 
تاکنون به قطعنامه شماره 49۷ شورای امنیت مبنی بر غیرقانونی و بی اساس بودن الحاق 
خاک جوالن به اراضی اشغالی عمل نکرده است. رژیم صهیونیستی بلندی های جوالن را 
در جریان جنگ شش روزه با اعراب در سال 196۷ اشغال کرد؛ »کنیست« )پارلمان رژیم 

صهیونیستی( در سال 19۸1 میالدی جوالن را بخشی از »اسرائیل« اعالم کرد.

سازمان ملل: اسرائیل باید از جوالن خارج شودپیام اسب سواری مجدد کیم برای آمریکا 

فراکسیون های پارلمانی عراق نشست های خود درباره 
بررسی چارچوب نهایی دو قانون جدید انتخابات و کمیسیون 
انتخابات را همچنان ادامه می دهنــد. برهم صالح نیز کتبا 
انصراف لیست ســائرون برای معرفی نامزد نخست وزیری 
را دریافت کرده اســت. به گزارش سایت شــبکه الجزیره، 
فراکسیون های سیاسی در پارلمان عراق به رایزنی ها درباره 
این دو قانون مهم ادامه می دهند و محمد الحلبوسی رئیس 
پارلمان عراق طی روز گذشــته دومین نشســت خود را با 
روسای فراکسیون ها و سیاســتمداران در حضور سازمان 
ملل برگزار کرد.الحلبوسی تاکید کرد: این رایزنی ها منجر 
به اتخاذ تصمیمی همســو با مرحله جدید و خواسته های 
تظاهرکنندگان خواهد شد. در این راستا فراکسیون سائرون 
به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی و مورد حمایت مقتدی 
صدر تاکید کرد، روز گذشته )چهارشنبه( آخرین موعد ارائه 
پیشنهادات فراکسیون های سیاسی درباره قانون انتخابات 

است. خبرگزاری »واع« عراق نیز به نقل از محمود الکعبی، 
عضو فراکسیون سائرون گزارش داد، فراکسیون سائرون در 
نشست های فراکسیون های سیاسی پارلمان در مقر کمیته 
قانونی با حضور رئیس پارلمان و نماینده سازمان ملل حضور 
پیدا خواهد کرد. وی افزود: در این نشست مهمترین مسائل 
مورد اختالف در قانون انتخابات از جمله ســن نامزد، تعداد 
اعضای مجلس نمایندگان، انتخابات خارج، حوزه های متعدد 

انتخاباتی و سیستم انتخاباتی بررسی می شود .

امیر قطر برای شرکت در نشســت سران کشورهای 
شــورای همکاری خلیج فارس که در تاریخ دهم دسامبر 
در ریاض برگزار می شود، دعوت شد.  به گزارش الجزیره، 
»شــیخ تمیم بن حمد آل ثانی« امیر قطر، دعوتنامه ای 
از »ســلمان بن عبدالعزیز آل ســعود« پادشاه سعودی 
برای شــرکت در چهلمین نشســت شــورای همکاری 
خلیج فارس که در تاریخ دهم دســامبر در ریاض برگزار 
می شــود، دریافت کرده اســت. این نامه توسط »شیخ 
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی« معاون نخســت وزیر و 
وزیر خارجه قطر در دیدار با »عبدالطیف الزیانی« دبیرکل 
شورای همکاری خلیج فارس دریافت شده است. شورای 
همکاری خلیج فارس در بیانیه ای در پایگاه اینترنتی خود 
از تشــکیل اجالس سران کشــورهای عضو این شورا به 
ریاست ملک سلمان خبر داد و قبل از آن جلسه مقدماتی 
وزرا برگزار می شــود. در این بیانیه آمده است که در این 

اجالس تحوالت سیاسی منطقه ای و بین المللی، وضعیت 
امنیتی منطقه و پیامدهای آنهــا در مورد امنیت و ثبات 
کشورهای عضو شــورای همکاری خلیج فارس بررسی 
خواهد شد. الزیانی ابراز اطمینان کرد که در اجالس سران 
تصمیم گیری های ســازنده ای حاصل شــود که موجب 
تقویت و تعمیق همکاری متقابل بین کشورهای عضو و 
تحکیم پایه های آن می شود. این در حالیست که رگه های 

تنش همچنان میان دو طرف مشهود است.

جریان صدر نامزد نخست وزیری معرفی نکردارسال دعوتنامه عربستان به امیر قطر! 
خبرخبر


